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MO PD ŽALEC, MO PD GALICIJA IN MO PD PREBOLD  
VABIJO NA TABOR MLADIH PLANINCEV 

DOVJE 2022 
od sobote, 30. julija, do sobote, 6. avgusta 2022 

 

Leto je naokoli, korona pojenja in tako je napočil čas, da ponovno postavimo šotore pod milim nebom, zato 

bodo planinska društva Savinjske doline organizirala 37. skupni (in naš 38., ker smo ga lani vseeno imeli 

sami) planinski tabor za mlade planince v Dovju na Gorenjskem, kjer največ sonca v naši »kuri«. Že nekaj 

let se nam v izmeni v taboru pridružijo mladi planinci iz PD Galicija in PD Prebold.  

Tabor bo postavljen nad vasico Dovje, kjer bomo obdani z našim očakom Triglavom in ostalimi 

našpičenimi dvatisočaki. Izletov nam ne bo zmanjkalo in bodo razdeljeni v štiri težavnostne kategorije ter 

tako primerni za vse starostne kategorije. Ne bomo pa na taboru samo hodili, ampak bomo prosti čas 

izkoristili tudi za prijetno druženje na ustvarjalnih delavnicah, kopanjem v bazenu, športnimi in ostalimi 

podobnimi igrami, orientacijo … Če nam bo vreme naklonjeno, o čemer ne dvomimo, bo tabor nepozaben 

in vreden spominov za čez mnoga leta.  

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bomo tabor prilagodili in prestavili na rezervno lokacijo.  

 

Opis bivalnih prostorov:  

V taboru bivamo v velikih vojaških šotorih, v katerih so postavljena ležišča in prostor za prtljago. Ležišče 

je od tal dvignjeno. Pod vojaškima šotoroma sta tudi kuhinja in jedilnica, ki je obenem tudi družabni prostor. 

Sanitarni blok sestavlja 8 kemičnih stranišč, umivalnica s 6 pipami hladne vode in dve tuš kabini z ogrevano 

vodo. Da ne bomo lačni, poskrbijo, svetovno znana planinska kuharica s pomočniki, ki nas razvajajo trikrat 

na dan s svojimi dobrotami in sadno malico ter osvežilnimi napitki in čajem. V pomoč pa so jim tudi dnevne 

dežurne ekipe, sestavljene iz otrok in vodstva. 

Tabor vodi okrog 25 odraslih planink in planincev. Največ je planinskih vodnikov, ki organizirajo izlete v 

štirih »jakostnih« kategorijah, po starosti, ne po teži. V pomoč so jim tudi športni pedagogi, mentorice-

pedagoginje, animatorke in vaditelji orientacije.  

 

Kdo se nam lahko pridruži in kaj je potrebno znati?   

Tabor je namenjen otrokom od dopolnjenega tretjega razreda osnovne šole naprej.  

Otroci naj imajo predhodne izkušnje s hribi, tako s hojo kot z obnašanjem, saj je tako lažje njim in nam na 

pohodih ter v taboru. Priporočeno je, da se otroci pred taborom udeležijo kakšnega šolskega ali 

društvenega izleta v okviru enega izmed društev, ki je soorganizator tabora. Na taboru je pomembna 

tudi osebna higiena, zato naj otroci obvladajo osnove le-te. Opremo, si bodo otroci na taboru pripravljali 

samo, zato naj pomagajo pri pripravi kovčka in nahrbtnika, že doma, da bodo vedeli, kje in kaj imajo s 

seboj. Z vsem, predhodno napisanim znanjem in poznavanjem zakonitosti, bodo otroci imeli nepozaben 

teden, poln lepih izkušenj, samostojnosti in novih prijateljev. Tabor je lahko ena najdragocenejših 

življenjskih izkušenj za otroka. Želimo, da so otroci med taborjenjem čim bolj povezani z naravo, zato naj 

ostanejo elektronske igrice in mobilni telefoni doma. Potreben stik z domačimi bo zagotavljal društveni 

mobilni telefon.  
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Vodniki in ostali člani vodstva bomo otrokom z veseljem pomagali z nasveti, zgledom in pri ostalih 

nevšečnostih med taborom, kar je otroku treba povedati že doma, saj bo ob vedenju le-tega tabor lažje in 

lepše preživel.  

V tabor lahko sprejmemo do 65 otrok. 

 

Koliko pa to stane?  

Cena enotedenskega bivanja je 150 €, za drugega otroka v družini pa 130 €. V ceno je vključena celotna 

oskrba, prevozi, vstopnine za muzej in bazen, morebitno nočevanje v koči, malice na planinskih izletih itd. 

Plačate jo lahko v treh mesečnih obrokih. Prvi obrok, 50 €, do 15.maja, drugega do 15. junija in tretjega 

do 15. julija. Prvi obrok v primeru poznejše odpovedi zadržimo, saj stroški z organizacijo tabora že 

nastajajo. 

 

Kako se lahko prijaviš? 

Otroke lahko prijavite na sedežu Planinskega društva Žalec, Aškerčeva 13, Žalec, vsak četrtek med 20. in 

21. uro ali pri mentorjih planincev Petru Kavčiču in Karmen Zupanc na OŠ Petrovče; pri mentoricah Teji 

Plešnik in Silvi Pohole na POŠ Trje in za PD Prebod pri Maticu Pečovniku (070 550 314; 

pdprebold©pzs.si). 

Prijave sprejemamo do zapolnitev razpoložljivih mest. (18 za PD Prebold)  

 

Potrebne  informacije o opremi in vsem drugem boste starši prejeli ob prijavi in pravočasno do začetka 

tabora. 

 

Prijavnica, ostali obrazci ki jih je potrebno izpolniti ter informacije o opremi so na voljo na  

http://www.pdzalec.si/index.php?stran=31  (spletna stran PD Žalec / Mladinski odsek / Obrazci). 

http://www.pdzalec.si/index.php?stran=31

